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Máxima Magazine
Welkomswoord
Toch nog weer een Maxima Magazine Extra om u zo goed
mogelijk op de hoogte te houden. Het volgende Magazine
komt op 25 september.

Extra

11 september 2020

3. Knutsel- en/of tekenboeken
4. Engelstalige kinderboeken/prentenboeken geschikt voor
de leeftijd 8-12 jaar
5. Reisgids/ Lonely Planet
6. Flyers of folders van bezienswaardigheden in Nederland
Covid-19
7. Tijdschrift Voetbal International / Panna!
Als bijlage treft u 2 pdf’s aan m.b.t. de beslisboom bij klach- 8. Tijdschrift National Geographic Junior / Quest Junior / Zo?!
ten als neusverkoudheid e.d. Voor 0-6 jr en 7-12 jr, handig zit dat
om te lezen. Het blijft lastig om te bepalen wanneer een kind 9. Tijdschrift Tina
wel naar school kan of niet. Graag uw aandacht hiervoor.
10.Wild van freek
Voor de tijdschriften (nr. 7 t/m 10) zoeken we een stapel ouDit geldt ook voor de leerkrachten. U hoort ongetwijfeld in
de nummers en iemand die een abonnement heeft.
het nieuws van klassen die naar huis worden gestuurd of
Dan zou het fijn zijn als het tijdschrift, zodra het thuis gelezelfs scholen die sluiten.
zen is, mee naar school mag komen.
Uiteraard hoop ik dat dit op de Prinses Maxima niet hoeft te
gebeuren, maar het is wel goed om hier rekening mee te
Schoolbrengweek
houden. Het kan zomaar in het najaar gebeuren dat één of
De komende week is de Schoolmeerdere leerkrachten zich met klachten melden en zich
brengweek. U zult begrijpen dat
moeten laten testen. Als dan het testen nog steeds 2 of 3
het heel gezond is voor kinderen
dagen duurt, begrijpt u wel dat er direct een probleem ont- om lopend of met de fiets naar
staat. Op het moment dat er geen invaller is, wordt de groep school te komen. Ook als het eens
naar huis gestuurd. Moet een leerkracht in quarantaine en er slecht weer is. Het maakt de kinis geen invaller, dan kan er mogelijk weer thuisonderwijs
deren meer verkeersbewust en
worden ingericht. Ik weet niet hoe het gaat lopen, maar ik
zelfstandig. Daarom willen we dat
hou er zeker rekening mee dat er op een dag ineens geen
graag promoten en daarom doen
leerkracht voor een groep is. Daarom wil ik u op het hart
we als school mee met de Schooldrukken om uw eigen netwerk goed in te richten, zodat u
brengweek. Tijdens de Schooliets voor elkaar kunt betekenen, als dat nodig is.
brengweek roepen scholen de ouders en leerlingen op om
zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te gaan.
Bakjeslezen
Want lopen of fietsen naar school is:
Dit schooljaar willen wij in
•
Goed voor je gezondheid en bewegen, bevordert je
groep 6 t/m 8 starten met
leer
Bakjeslezen.
•
prestaties,
•
Goed voor de verkeersveiligheid bij school,
Daarom zijn wij op zoek
•
Goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen,
naar verschillende soorten
•
Goed voor het milieu,
boeken en tijdschriften.
•
... en het is nog eens leuk ook
Dit om een gevarieerd aanAlvast bedankt voor het meedoen.
bod te hebben en zo het leesplezier bij de kinderen te vergroten.
Website en jaargids
Heeft u één van de onderstaande boeken of tijdschriften en Het is goed om onze website in de gaten te houden. Daar
zou u het geen probleem vinden deze aan de school te
staat de nieuwe Jaargids en de Schoolgids op. In de jaargids
schenken? Dan kunt u deze aan uw kind meegeven.
staat de gehele jaarplanning voor dit nieuwe schooljaar vermeld, net zoals de studiedagen. Ook alle emailadressen van
1. Informatieve boeken (niet te oud)
de leerkrachten staan vermeld. Vast handig om te weten.
2. Kookboeken (niet te oud met aantrekkelijke plaatjes)
https://www.prinsesmaximaschool.nl/

Herinnering: Schoolfotograaf vrijdag 18 september
Op vrijdag 18 september worden we allemaal weer op ons
best vastgelegd door onze schoolfotograaf. Zowel individueel
als met de hele groep. Helaas moet dat door de Covid-19
richtlijnen anders verlopen dan voorgaande jaren.
Broer-/zusfoto’s
Deze gaan dit jaar niet door omdat de ouders immers niet op
school mogen komen. De school
is te groot om de broertjes en
zusjes ( die op school zitten) onder schooltijd op de foto te
zetten. Hopelijk volgend jaar
weer!
Kledingadvies
Zie achtergrond, ieder naar eigen smaak. Pas op: Fluor kan
een reflexie geven op de kaaklijn van
het kind. Hele streepjes kunnen een
vervorming geven in de afsdruk van
het pasfotovel. Frisse kleuren komen
het beste over. Zwart is vaak somber.
Bij regen is het belangrijk dat uw kind
(eren) niet met kletsnatte haren op
school aankomt/aankomen.
Internet; de afhandeling zal via internet plaatsvinden en niet via school.

Week tegen pesten
In de week van 21 t/m 25 september is het de nationale week tegen
Pesten.

Verjaardagen
Ik denk dat h et goed is om wat extra duidelijkheid te geven
m.b.t. verjaardagen van de kinderen. We hebben in het team
besproken dat ouders helaas niet met hun jarige kind naar
binnen mogen en daar moeten we ons ook aan houden. Het
betreft ons aller veiligheid.
Dat kan best teleurstellend zijn. Toch vragen wij u als ouders
hier op bedacht te zijn, uw jonge kind hierin te begeleiden en
na te denken over de traktaties. Het is wenselijk dat de traktaties voorverpakte traktaties zijn, dat is voor iedereen fijner.
Uw kind gaat enkele groepen langs op een vastgesteld moment, dus het kan zich ook op school toch zeker jarig voelen,
want in de klas wordt het heus gevierd.
Informatie over het leerjaar digitaal
Zoals eerder aangekondigd ontvangt elke ouder van de eigen
leerkracht de digitale informatie van het leerjaar van uw
kind. Het is goed om te bekijken. Als u vragen heeft, kunt u
die natuurlijk ook stellen in het gesprek waarvoor u uitgenodigd gaat worden. Daar komt binnenkort de precieze informatie over. De ouders van groep 8 ontvangen ook nog een
digitale uitleg m.b.t. het Voortgezet Onderwijs.
Oudergesprekken vanaf 28 september
Zoals gezegd zijn we de gesprekken technisch aan het voorbereiden. U ontvangt snel een brief en een uitnodiging. Onze
uitdaging is om de gesprekken zo zorgvuldig mogelijk te
spreiden, zodat we de 1,5 m kunnen waarborgen, net zoals
de hygiëne maatregelen.
School-app
Soms krijg ik vragen over de School-app. De app heeft een
automatische koppeling met ons administratiesysteem en
dat loopt niet altijd vlekkeloos. Het heeft echt onze aandacht, want u ontvangt veel informatie over de app. Toch
blijft het ook belangrijk om af en toe op onze website te kijken. Ook daar staan bijvoorbeeld alle Maxima Magazines om
even in terug te lezen. Ook staan op de website alle emailadressen van de leerkrachten vermeld.

‘Een veilige sfeer in de klas zorgt
voor gevoelens van vertrouwen en
rust. Het zorgt voor een situatie
waarin groeien en leren mogelijk
zijn. Als leerkracht kun je bijdragen door het volgen van de
groepsdynamiek en ingrijpen bij
Fijn weekend.
‘klein gedoe’. In de groep kun je
Hartelijke groeten, namens ons team,
namelijk allerlei gedrag waarneHuib Wilkes
men dat leerlingen laten zien als ze zich om wat voor reden
dan ook niet veilig, gehoord en gezien voelen.’
Agenda
Voor ons is dit onderwerp altijd een punt van aandacht omdat we een veilige leeromgeving essentieel vinden. We com- vr 18 sep Schoolfotograaf
bineren dit met onze lessen uit de Kanjertraining om de kinma 21/
Entreetoets groep 8
deren bewust te maken wat pesten eigenlijk is en welke geVr 25 sep
volgen dat voor de ander heeft en dat we het niet willen acWo 23 sep Studiedag; vrije dag!!
cepteren.
vr 25 sep Máxima Magazine nr. 2
Zie ook: https://www.weektegenpesten.com/samen-aanzet/

